Protokół nr 15/2015
posiedzenia Komisji Finansowo-BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytego w dniu 17 grudnia 2015 r. w godz16:00 – 17:50 w sali nr 146
Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji:
1/ Zdzisław Przełomiec
– przewodniczący Komisji,
2/ Wojciech Malesiński
– wiceprzewodniczący Komisji,
3/ Zbigniew Roman De-Mezer
4/ Grzegorz Gorlo
5/ Zdzisław Koncewicz
6/ Karol Korneluk
7/ Anna Ruszewska
Nieobecny na posiedzeniu:
Andrzej Turowski
W posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.

Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk
Łukasz Kurzyna – Zastępca Prezydenta
Wiesław Stelmach – Skarbnik Miasta
Leszek Lewoc – Dyrektor MOPS
Monika Podziewska – naczelnik Wydz. BudŜetu i Fin.
6. Małgorzata Włoskowska – naczelnik Wydz. AGP
7. Honorata Rudnik – naczelnik Wydz. Spraw Społ.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył Zdzisław Przełomiec, który powitał zebranych i nadmienił, Ŝe
porządek posiedzenia wraz z materiałami został przesłany członkom Komisji. Zapytał, czy
Radni zgłaszają uwagi.

Radni nie wnieśli uwag i przyjęli następujący porządek:
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu nr 14/2015 posiedzenia Komisji Finansowo – BudŜetowej Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 listopada 2015 r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budŜetu miasta na 2016 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2016-2030.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną
osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej
w Suwałkach w 2016 roku.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty za pobyt w placówce zapewniającej
opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym pod nazwą: Ośrodek Profilaktyki
i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, UzaleŜnionych i Bezdomnych w Suwałkach.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Tadeusza Kościuszki, Ludwika
Waryńskiego, Wesołą i Wigierską w Suwałkach.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
(materiał zostanie przysłany w terminie późniejszym).
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015 - 2030.
(materiał zostanie przysłany w terminie późniejszym).
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku 2015 (materiał zostanie przysłany w terminie późniejszym).
10. Wolne wnioski.
i

Ad pkt. 1
Przyjęcie protokołu nr 14/2015 posiedzenia Komisji Finansowo – BudŜetowej Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 listopada 2015 r.
Zdzisław Przełomiec zapytał o uwagi i wnioski do protokołu nr 14/2015 posiedzenia
Komisji. Do protokołu nie zgłoszono uwag, wobec tego Przewodniczący uznał, Ŝe protokół
przez Komisję, został przyjęty.
Ad pkt. 2
Zaopiniowanie projektu budŜetu miasta na rok 2016.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Czesław Renkiewicz – zreferował budŜet miasta na 2016 rok. Przedstawił dochody bieŜące
i wydatki z budŜetu miasta. Mówił o zaspokojeniu oczekiwań pracowników i podwyŜszenie
wynagrodzeń dla administracji i obsługi placówek oświatowych. Mówił o oczekiwaniach ze
strony pracowników i związków zawodowych, w związku z tym w budŜecie przewidziane jest
podwyŜszenie wynagrodzeń w jednostkach komunalnych i spółkach komunalnych. Kolejną
sferą prospołeczną jest budŜet obywatelski, na który jest pozostawiona rezerwa budŜetowa.
Kontynuowany jest program ochrony zabytków i przyznawania dotacji na rewitalizację
i remonty obiektów zabytkowych. Dotowanie mieszkańców, którzy zdecydują się na
podłączenie proekologiczne. W porównaniu z rokiem bieŜącym, w 2016 roku więcej jest
planowanych wydatków na sport, na kulturę, na pomoc społeczną. Budowa dróg
osiedlowych. Modernizacja i termomodernizacja obiektów oświatowych. W budŜecie nie jest
ujęta budowa hali tenisowej, poniewaŜ Ministerstwo zawiesiło program dofinansowania
budowy hal. Planowany jest deficyt budŜetowy.
Wiesław Stelmach poinformował z czego wynikają zmiany w obecnym projekcie budŜetu na
2016 rok w stosunku do pierwotnego projektu budŜetu.
Czesław Renkiewicz wspomniał, iŜ projekt uchwały budŜetowej na 2016 rok jak i Wieloletnia
Prognoza Finansowa Miasta Suwałki na lata 2016-2030 był przedstawiony Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Białymstoku i został zaopiniowany pozytywnie.
Zdzisław Przełomiec przytoczył
uchwałę i uwagi natury formalnej zamieszczone
w opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

K. Korneluk zapytał na str. 14 o wpływy z zysków spółek jednostek samorządu
terytorialnego. Jakie są to spółki i jaki osiągają zysk? Wiesław Stelmach odpowiadając
wymienił następujące spółki: PEC, PWiK i PGO, na dzień dzisiejszy nie ma przypisanej
kwoty na poszczególne spółki, będzie ona wtedy, kiedy będzie złoŜone sprawozdanie
z realizacji. Łukasz Kurzyna odpowiedział, iŜ dwoma najwaŜniejszymi źródłami zysku
w spółkach są w przypadku PWiKu opóźnienia w realizacji otwarcia suszarni i w przypadku
PGO dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę sortowni
odpadów, co wygenerowało zysk tej spółki. W przypadku PECu wynik korzystny przetargu na
zakup węgla.
K. Korneluk zapytał o punkt dotyczący wydatków na zakup akcji? W. Stelmach odpowiedział,
iŜ są to wydatki związane ze spłatą kredytów zaciągniętych przez Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej na realizację programu budownictwa mieszkaniowego w latach
ubiegłych.
K. Korneluk jaki planowany jest wkład własny w Parku Naukowo-Technologicznym?
Cz. Renkiewicz sprawa PNTPW będzie analizowana, i nie jest wykluczone, Ŝe na koniec roku
przyszłego będzie potrzebna pomoc finansowa.
Z. De-Mezer zapytał o zapis w opinii RIO dot. funduszu sołeckiego? W. Stelmach wyjaśnił, iŜ
chodzi o załącznik, w którym naleŜy wyodrębnić kwoty na sołectwa.
Z. De-Mezer zadał pytanie skąd bierze się kwota na Powiatowy Urząd Pracy?
W. Stelmach wyjaśnił, iŜ Miasto Suwałki z budŜetu Państwa otrzymuje subwencję
wyrównawczą i skalkulowaną kwotę przekazuje na potrzeby PUP.
Z. De-Mezer -czy jest podział kosztów na zadania inwestycyjne? Czy jest ujęty udział
podmiotów zewnętrznych? Ł.Kurzyna wyjaśni, iŜ środki z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska najprawdopodobniej pojawią się na termomodernizacja ZS Nr10. Natomiast na
termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i termomodernizację
Zespołu Szkół Technicznych są uwzględnione podziały na środki unijne i środki własne
zgodnie ze złoŜonymi projektami.
Z. De-Mezer poprosił o wyjaśnienie wydatku na zakup do utrzymania zieleni w miecie
w kwocie 150 tys.? W. Stelmach wyjaśnił, iŜ jest to zakup urządzeń do koszenia trawy dla
ZDiZ. Radny Z. De-Mezer zapytał równieŜ o magazyn soli.
Z. Przełomiec zapytał czy pomoc dla PUP jest zgodna z oczekiwaniami? Cz. Renkiewicz
poinformował, iŜ wchodzą nowe standardy unijne, są duŜe potrzeby finansowe, poprosił
o dyskusję i kontynuowanie tematu w przyszłym roku.
Z. De-Mezer zadał pytanie czy jest moŜliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej
w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Prosił aby pomyśleć o zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim np. na stanowiska obsługi. W. Stelmach zreferował
wydatki związane z wpłatami na PFRON.
Przewodniczący Komisji Zdzisław Przełomiec odczytał opinie poszczególnych komisji
merytorycznych:
1. Opinia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 7 grudnia 2015 r. (wypracowała opinię negatywną) – stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.
2. Opinia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia
7 grudnia 2015 r. (nie wypracowała opinii) – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

3. Opinia Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 8 grudnia 2015 r. (wypracowała opinię pozytywną) – stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
4. Opinia Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 9 grudnia
2015 r. (wypracowała opinię pozytywną) – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
5. Uchwała Nr V -00310-25/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie
uchwały budŜetowej na 2016 rok oraz moŜliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego przez miasto Suwałki. – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
wstrzymało się od głosu

– 3 radnych,
– 3,
– 1.

Komisja nie wypracowała ostatecznej opinii do projektu budŜetu miasta na rok 2016.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad pkt. 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Suwałki na lata 2016-2030.
– Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
– Uchwała Nr V -00311-25/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2016-2030 – stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
W. Stelmach zabrał głos, informując, iŜ opinia Zespołu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej jest pozytywna. WyŜej wymieniony projekt uchwały obejmuje wszystkie
zmiany.
Z. Przełomiec zauwaŜył zmniejszanie się dochodów ze sprzedaŜy majątku, zapytał
czym jest to spowodowane? W. Stelmach odpowiedział, iŜ jest to spowodowane coraz
mniejszym zainteresowaniem zakupu majątku miejskiego.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
wstrzymało się od głosu

– 3 radnych,
– 3,
– 1.

Komisja nie wypracowała opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta na lata 2016-2030.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad pkt. 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na
jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej
w Suwałkach w 2016 roku.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
K. Korneluk zapytał o koszty związane z tworzeniem Centrum Integracji Społecznej.
Zapytał równieŜ czy Powiatowy Urząd Pracy mógłby przeznaczyć środki finansowe na ten
cel?
Ł. Kurzyna zreferował i omówił koncepcję, cele i zadania Centrum. Mówił
o środkach finansowych z dotacji przekazanej przez Miasto Suwałki, pozwalające na
sfinansowanie m.in. wynagrodzenia pracowników, utrzymanie lokalu czy zakup artykułów
niezbędnych do prowadzenia zajęć integracji zawodowej.
H. Rudnik omówiła planowane dofinansowanie Centrum z budŜetu Miasta, jako
przedmiotowa dotacja w ramach zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na 2016 rok.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
wstrzymało się od głosu

– 7 radnych,
– 0,
– 0.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia
kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum
Integracji Społecznej w Suwałkach w 2016 roku.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad pkt. 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty za pobyt w placówce zapewniającej
opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym pod nazwą: Ośrodek
Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, UzaleŜnionych i Bezdomnych
w Suwałkach.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
H. Rudnik wniosła poprawkę w tytule uchwały polegającą na wykreśleniu słowa
„Bezdomnych”.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
wstrzymało się od głosu

– 6 radnych,
– 0,
– 0.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty za
pobyt w placówce zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym

pod nazwą: Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, UzaleŜnionych
i Bezdomnych w Suwałkach.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad pkt. 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Tadeusza Kościuszki, Ludwika
Waryńskiego, Wesołą i Wigierską w Suwałkach.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
wstrzymało się od głosu

– 6 radnych,
– 0,
– 0.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami
Tadeusza Kościuszki, Ludwika Waryńskiego, Wesołą i Wigierską w Suwałkach.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad pkt. 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
K. Korneluk zapytał o kwotę na zakupu energii w Przedszkolu, dlaczego wzrosła?
Cz. Renkiewicz odpowiedział, iŜ Przedszkole znajduje się w
Ośrodku SzkolnoWychowawczym. Dotyczy rozliczenia subwencji.
Z. De-Mezer zapytał o zwiększoną kwotę w wydatkach dotyczącą kar i odszkodowań
wypłacanych na rzecz osób fizycznych. Ł. Kurzyna wytłumaczył, iŜ są to odszkodowania
zasądzone przez Sąd dla osób, które np. poślizgnęły się na chodniku, wjechały w dziurę
w jezdni.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
wstrzymało się od głosu

– 7 radnych,
– 0,
– 0.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian
w budŜecie miasta na 2015 rok.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad pkt. 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015 - 2030.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
wstrzymało się od głosu

– 7 radnych,
– 0,
– 0.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 - 2030.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad pkt. 9
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają
z upływem roku 2015.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Z. Przełomiec zapytał o wydatki, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego?
Ł. Kurzyna zreferował konieczność określenia wydatków niewygasających, które
wynikają:
1. Z przedłuŜenia się terminu robót budowlanych, polegających na utwardzeniu i oświetleniu
ciągu komunikacyjnego ul. W. Gałaja- ul. S. Staszica wraz z budową kładki przez rzekę
Czarna Hańcza.
2. Z przedłuŜenia się terminu opracowania dokumentacji projektowych.
Z. Przełomiec zapytał o moŜliwości wnikania przy projektach budŜetu obywatelskiego
dotyczy to wzrostu kosztów niektórych inwestycji? Cz. Renkiewicz odpowiedział, iŜ jest
szacowany koszt jeszcze przed projektami i kosztorysem. Koszty następnie weryfikowane są
juŜ po przetargach.
A. Ruszewska poruszyła temat budŜetu obywatelskiego i celu funkcjonowania zespołu
powołanego do zaopiniowania projektów złoŜonych przez obywateli? Poruszony temat
wyjaśnił Ł. Kurzyna. Anna Ruszewska nie zgodziła się z interpretacją Ł. Kurzyny i poprosiła
o opinię prawną. Ł. Kurzyna obiecał, iŜ przedłoŜy radnej opinię prawną.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
wstrzymało się od głosu

– 7 radnych,
– 0,
– 0.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku 2015.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Ad pkt. 10
Wolne wnioski.
Przewodniczący podziękował zgromadzonym za udział i zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – BudŜetowej
Rady Miejskiej w Suwałkach
Zdzisław Przełomiec
Protokół sporządziła:
ElŜbieta Polańska
Inspektor w Biurze Rady Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Suwałkach

